
Notulen MR  30 oktober 2020 

 

Deelnemers TEAMS-vergadering: 

Joke v.d. Mark, Didi Klazinga, Natasja Kranenborg, Jeroen Bos, Sander Zijlstra, Peter Loonstra, 
Monique Kappelhof. 

 

Agenda: 

1. Opening, agenda, voorzitter, notulist 
2. Mededelingen 
3. Schoolgids 
4. Personeel 
5. Corona 
6. Verkeer 
7. Rots en water 
8. Rondvraag 

 

1.Opening 

Gezien de wijzigingen in leden van de MR is er nog geen nieuwe voorzitter aangewezen. Joke 
stelt zich bereid om deze taak op zich te nemen. Monique maakt deze vergadering de notulen. 
Peter heeft een (voorlopige) agenda gemaakt, welke aangehouden wordt. 

 

2. Mededelingen Peter 

Peter heeft geen mededelingen buiten punten van de agenda. 

 

3. Schoolgids 

Iedereen heeft de conceptversie ontvangen en kunnen doornemen, Naast enkele tekstuele 
punten en een naam die veranderd moet worden, zijn er geen opmerkingen of aanvullingen 
nodig. De gids ziet er verder prima uit. 

Natasja meldt dat er geen volledige opsomming is van hetgeen door vrijwillige ouderbijdrage 
bekostigd wordt. Zij zegt ook dat er bij ouders van de aktiviteiten-commissie onduidelijkheid is 
over de financiën (school – PSZ –Kids2b) 

 

4. Personeel 

Peter vermeld iets over personele aangelegenheid, in het kader van AVG  wordt dit niet 
genotuleerd. 

 

5. Covid-19 



Na het weer opstarten na de eerste Corona-golf moesten leerkrachten met ieder klachtje thuis 
blijven en getest worden. Dit zorgde voor extra uitval van leerkrachten.  

De laatste tijd komt Corona dichterbij en de maatregelen zijn extra aangescherpt. Twee 
gezinnen laten hun kinderen thuis, zij krijgen werk voor thuis. Stagiaires en ambulant 
begeleiders mogen nog wel komen. Er wordt over gesproken dat overige incidentele bezoekers 
(ouders) ín de school een mondkapje moeten dragen. We willen dat de scholen open blijven en 
onderschrijven dat door het (laten) dragen van mondkapjes. Vooralsnog: voorzichtig blijven! 

Peter stuurt nog een reminder naar ouders over de stand van zaken en de aangepaste 
(uitgeklede) viering van Sint en Kerst. (Misschien iets ander leuks in het vooruitzicht als het 
rustig is rond Corona?) 

 

6. Verkeer 

In eerdere bijeenkomst hebben we een plan bedacht voor de verkeerssituatie rond school. Didi 
zou dit toelichten in de gemeenteraadsvergadering. Wegens klachten kon zij niet komen en 
heeft Franz van der Zee (dorpsbelangen) deze taak op zich genomen.  Daar bleef het bij, want er 
blijken geen beleidsmensen openbare ruimte te zijn in de gemeente. 

Peter gaat Franz vragen wat de status van het verkeersplan is. Peter informeert bij het 
schoolbestuur (Aris) hoe het verder moet. Huisvesting is een beleidszaak die de bestuurders 
met de gemeente moeten oppakken. 

 

7. Rots en water 

Vorig schooljaar heeft groep 5/6   5 of 6 lessen gehad van de sociale vaardigheidstraining Rots 
en water, tot de lock-down. Naar verwachting wordt dat in november weer opgestart voor de 
huidige groep 6/7.  

Na de zomervakantie krijgt Rots en water een structurele plaats in het curriculum. 

 

9.Rondvraag 

Natasja geeft aan dat het schoolplein openbaar terrein is en dat daar regelmatig jongeren zijn, 
terwijl de (jonge) kinderen van de BSO daar ook spelen. Zou er een bordje bij het plein kunnen 
(buiten schooluren mogen kinderen tot 12 jaar op het plein spelen....)? 

Verder geen vragen / opmerkingen 

 

 

 

 


